
Oponentský posudek

na diplomovou práci Bc. Zbyňka Šímy Předpokládaná hodnota a cena veřejné stavební

zakázky

I. Aktuálnost zpracovaného tématu

Autor práce zpracoval téma, které je mimořádně aktuální. Veřejné zakázky a zvláště

veřejné stavební zakázky představují v podmínkách ČRsložitý proces, ve kterém se

každoročně proinvestuje stovky miliard korun z veřejných zdrojů. Proto každá práce,

která přispěje k hlubšímu poznání reálného fungování zadávání a průběhu realizace

veřejných zakázek a tím i ke zkvalitnění tohoto procesu, je velice přínosná. Předložená
práce tuto kvalitu přináší.

II. Struktura práce

Autor rozdělil celou práci do tří hlavních kapitol. Práce je logicky strukturována. Na začátku

diplomant vymezil obecné pojmy související se zkoumanou problematikou. V další části

práce podrobně analyzuje vlivy působící na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

V závěru tuto problematiku posuzuje na příkladu dvou konkrétních zakázek v kraji Vysočina.

Je třeba rovněž ocenit použité metody zpracování, kde vedle standardních metod (analýza,

abstrakce etd.) autor použit i dotazníkový průzkum terénu u projektantů a firem zabývajících

se zadáváním veřejných zakázek.

III. 'Výsledky práce, připomínky k práci

V úvodu práce (strana 9) autor vymezil cíl práce, který spatřuje ve zmapování způsobů, jakým

zadavatelé určují výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Vzhledem ke skutečnosti, že

předpokládaná hodnota veřejné zakázky je klíčovým parametrem pro další průběh

zadávacího řízení, má její správné stanovení mimořádný význam. V reálné praxi často
dochází k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky se výrazně liší od konečné ceny,

za kterou je veřejná zakázka realizována. Odborná literatura se tomuto problému příliš

nevěnuje. Rovněž tak stávající právní úprava je v tomto směru zcela nedostatečná.

Z tohoto hlediska je předkládaná práce, respektive její zjištění a výsledky, velmi cenná.

V tomto smyslu je diplomová práce novátorská. Domnívám se, že práce může být využitelná i

v praxi při zadávání veřejných zakázek.



IV. Formální úprava práce

Práce obsahuje celkem 111 stran textu rozděleného celkem do deseti kapitol. Je velmi

pečlivě zpracována, obsahuje celkem 26 obrázků a 47 tabulek, které popisovanou
problematiku vhodně doplňují a ilustrují.

Autor v práci uvedl velké množství statistického materiálu, který umožnuje danou

problematiku zevrubně analyzovat. Práce je přehledná, čtivá a srozumitelná.

Obsahuje všechny formální náležitosti požadované na diplomovou práci ve smyslu

příslušných předpisů.

V. Závěr

Práci doporučuji k závěrečné obhajobě a hodnotím ji známkou A (výborně).

Otázky k obhajobě:

Do jaké míry odrážejí ceny vypočtené dle URSskutečné, konečné ceny realizovaného díla?

Které nejdůležitější faktory způsobují, že konečná cena veřejné zakázky se často liší od

předpokládané hodnoty veřejné zakázky?

V Brně dne 20. i. 2016
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